´ºðøÆ ö²è²îàÜ - ºðºì²Ü, ²ðºÜÆ
ê»åï»Ùµ»ñÇ 26-ÇÝ ºñ¨³ÝÇ ²Ý·ÉÇ³Ï³Ý ³Û·áõÙ ÇëÏ³Ï³Ý ïáÝ³ËÙµáõÃÛáõÝ
¿ñ: Ð³í³ùí»É ¿ÇÝ ìñ³ëï³ÝÇó, Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñÇó ¨ ·ÛáõÕ»ñÇó ³í»ÉÇ ù³Ý 100 Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñª Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Çñ»Ýó ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ, Ó»éùÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ³ñí»ëïÇ ·áñÍ»ñ:
²Ûë ÙÇçáó³éáõÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ ¶ñÇÝ È³ÛÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁª Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶ÛáõÕÝ³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ºÏ»É ¿ÇÝ Ý³¨ ²ØÜ-Ç, Æï³ÉÇ³ÛÇ ¨ ³ÛÉ ¹»ëå³Ý³ïÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:
²Ûë ï³ñÇ ´»ñùÇ ö³é³ïáÝÇÝ Çñ»Ýó ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇÝ
¶»áÃÇÙÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇó »ñ»ùÁ. ¶Ý¹»í³½Ç ãÇñÁ, æ»ñÙáõÏáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ «Â³÷áÝÇó Ñáõß³Ýí»ñ» Íñ³·ñÇ åÉ³ëïÇÏ ïáåñ³ÏÝ»ñÇó
·áñÍí³Í ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ å³ñ³·³Ý»ñ-å³Ûáõë³ÏÝ»ñ, Í³ÕÏ³Ù³ÝÝ»ñ ¨
³ÛÉÝ, ¨ ¶áñ³ÛùáõÙ ³×»óí³Í µñáÏáÉÇÝ: ÆëÏ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ³Ýó, ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 3-ÇÝ ²ñ»ÝÇáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í ¶ÇÝáõ ïáÝÇÝ Çñ»Ýó ãÇñÁ ÏñÏÇÝ µ»ñ»óÇÝ ¶Ý¹»í³½Ç Ïááå»ñ³ïÇíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ:Ø³ñ¹ÇÏ Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ÇÝ, Ñ³ñóÝáõÙ, Ñ³Ùï»ëáõÙ ¨ ·ÝáõÙ:Æñ»Ý ½»ñÍ ãå³Ñ»ó Ý³¨ È¨áÝ ²ñáÝÛ³ÝÁ, ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï ß³ËÙ³ïÇëïÁ:
öáñÓÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ¶»áÃÇÙÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁª Íñ³·ñ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³Ûó»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»óÇÝ. ¶Ý¹»í³½Ç
ý»ñÙ»ñÝ»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ ¶áñ³ÛùÇ µñáÏáÉÇÇ ¹³ßï ¨ ç»ÙáóÝ»ñ, ½ñáõó»óÇÝ
ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ Ñ»ï, ÏÇë»óÇÝ Çñ»Ýó ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Î³Ý³Ûù ·Ý»óÇÝ
µñáÏáÉÇ, áñ Çñ»Ýó Ùáï áñå»ë Ùß³Ï³µáõÛë ÝáñáõÃÛáõÝ ¿, ãÇ ³×áõÙ: ÆëÏ
¶Ý¹»í³½Ç ãñ³ÝáóÇ Ïááå»ñ³ïÇíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Í³ÝáÃ³ó³Ý ²ñÙ³íÇñÇ
ãñ³ÝáóÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇÝ. ³Ûë ãáñ³ÝáóÝ ³Ûëûñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ É³í³·áõÛÝÝ»ñÇó ¿ª Ã» ù³Ý³ÏÇ, Ã» áñ³ÏÇ ³éáõÙáí:
Ð³çáÕ Íñ³·ñ»ñÇ å³ñ½ Ùá¹»É - »ñµ Ý»ñ¹ñáõÙ »ë ¨ ³ñ¹»Ý ³é³çÇÝ Ï³Ù »ñÏñáñ¹ ï³ñáõÙ Ýñ³ åïáõÕÝ»ñÁ ù³ÕáõÙ »Ý Íñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, »Ï³Ùáõï
ëï»ÕÍáõÙ, ³×áõÙ áñå»ë Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ, Ó»éù µ»ñáõÙ Ýáñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ¨
Ùáõïù ·áñÍáõÙ ï³ñµ»ñ ßáõÏ³Ý»ñ ¨ ×³Ý³ãíáõÙ ÷³é³ïáÝÝ»ñáõÙ:

§Աղբի կառավար մ¦

-

-
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Պլաստիկների այր մը նպաստ մ է ջերմոցային գազերի առաջացմանը: Աղբավայրեր

մ

տարածքի խնայող թյան նպատակով պլաստմասսան հաճախ
այր մ են աղբայրիչներ մ: Այս
ժամանակ վերջինիս արտադրական գործընթացի քիﬕական
Մաքուր միջավայր, մաքուր վաղվա օր
Գեոթիմ ընկեր թյան աջակց թյամբ Գնդեվազ, Ջերմ կ, Սարավան, Գորայք hամայնքներ մ շ տով սեﬕնարներ կանցկացվեն §Աղբի կառավար մ¦ թեմայով: Այն
բաց կլինի բոլորի համար: Ստորև բերված նյ թերը կքննարկվեն այդ սեﬕնարների

նյ թերը, նավթը և հանածո վառելիքը հեռան մ են մթնոլորտ`
ավելանալով արտանետված այլ
ջերմոցային գազերին:

ընքացք մ: Սեﬕնարների մասին կտեղեկացնենք լրաց ցիչ:

ԻՆՉՈՒ ՎԵՐԱՄՇԱԿԵԼ ՊԼԱՍՏԻԿՆԵՐԸ
Ե±րբ եք վերջին անգամ գնել խﬔլ ﬕ բան պլաստիկ շշով: Հավանաբար շշի պար նակ թյ նը սպառել ց հետո այն դեն է նետվել՝ առանց գիտակցել հետեվանքների մասին: Այդ կերպ են վարվ մ ﬔզանից շատերը, թեև բոլոր պլաստմասսաները վերամշակվող են. նետված տարաները վտանգ են ներկայացն մ
շրջակա ﬕջավայրի համար:Ահա ﬕ քանի պատճառ, թե ինչ է պետք վերամըշակել սննդային պլաստիկ տարաները` աղբարկղ նետել փոխարեն:
Մարդիկ ԱՄՆ- մ դեն են նետ մ 2,5 մլն պլաստիկ շշեր ﬔկ ժամ մ: Պլաստիկը
ԱՄՆ-ի մշակ յթ մ աﬔնից շատ արտանետվող նյ թն է: Մենք դեն ենք նետ մ
կաթի տարաները, գազավորված ըմպելիքների կամ ջրի շշեր, սննդի տոպրակներ,
կահ յք, փաթեթավորման ﬕջոցներ և այլն` առանց գիտակցել դրանց ճակատագրի մասին: Պլաստիկները կ տակվ մ են քաղաքների մայթեզրերին, ինչպես
նաև տարատեսակ վայրեր մ և ի վերջո արագ լցվ մ աղբավայրեր:
Նոր պլաստիկների ստաց մը պահանջ մ է զգալի քանակ թյամբ հանածո վառելիք: Ուս ﬓասիր թյ նները վկայ մ են, որ համաշխարհային հանածո վառելիքի 7-8%-ն օգտագործվ մ է նոր պլաստմասսայի արտադր թյան համար: Սա
թերևս առաջին հայացքից ﬔծ քանակ չի, բայց իրական մ իրենից ներկայացն մ է
ﬕլիոնավոր տոննա վառելիք ﬔկ տարվա ընթացք մ: Վերամշակ մը կարող է
տնտեսել վառելիքը, անգամ վերաօգտագործել դրանք այլ շ կաներ մ:
Պլաստիկը շատ հեշտ է վերամշակել, թեև քչերն են այն իրականացն մ: Բոլոր
պլաստիկները կարելի է վերամշակել, բայց դա չի կատարվ մ այն ծավալներով,
ինչքան որ պետք է լինի: Որոշ ս ﬓասիր թյ ններ ց յց են տալիս, որ օգտագործված պլաստիկ շշերի ﬕայն 10%-ն է վերամշակվ մ, թողնելով ﬓացած 90%-ը
աղբանոցներ մ և օվկիանոսներ մ` սպառնալիք դառնալով օվկիանոսի ֆա նայի
համար:

Պոլիէթիլենից պատրաստված պայուսակ

Պլաստիկ տարաները ﬔծ տարածք են զբաղեցն մ աղբավայրեր մ: Աղբավայրերի տարածքների խնդիրը առանձնապես խնդրահար յց է քաղաքներ մ, որտեղ
ներքին, քաղաքային աղբավայրերը լցվ մ են ամբողջ հզոր թյամբ և հարևան համայնքները չեն ցանկան մ նոր աղբանոցներ տեսնել իրենց թաղամասեր մ:
Շատ առափնյա քաղաքներ օգտագործ մ են օվկիանոսը աղբահեռացման նպատակով, ինչի արդյ նք մ անհետան մ են ձկնատեսակներ, աղտոտվ մ են
հանգստյան գոտիներ և առաջացն մ առողջական խնդիրներ բնակիչների համար:
Պլաստիկ շշերը կազմ մ են աղբանոցների կազﬕ մոտավորապես 11%-ը:
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Պլաստիկը ﬕլիոնավոր ծովային կենդանիների համար մահվան պատճառ է
դառն մ: Ծովի մակերև յթին լողացող պլաստիկ շշերը խոշոր ձկնատեսակների համար կարող է թվալ
սն նդ` հաճախ դառնալով ճակատագրական: Բացի այդ, ձկները, ծովային
թռչ նները և այլ օվկիանոսային արարածներ հաճախ բռնվ մ են պլաստիկների կ յտի ﬔջ, որոնք հայտնըվելով իրենց կոկորդներ մ՝ խեղդ մ
են կենդան ն:
Պլաստիկների քայքայման համար
պահանջվ մ է երկար ժամանակ: Ոչ
ոք լիովին համոզված չի կարող ասել,
թե որքան ժամանակ է պահանջվ մ
պլաստիկների կենսաբանական քայքայման համար – երկար ժամանակ չի
անցել իրենց առաջաց ﬕց, ինչ մարդկ թյ նն արդեն շրջապատված է
նրանցով:
Գիտնականները կարծ մ են, որ
պլաստմասսաների ամբողջովին քայքայման համար կպահանջվի հարյ րավոր տարիներ, եթե ոչ ավելի: Հարյ ր տարի է անցել դրանց ստեղծ ﬕց
և դրանք արդեն խնդիր են ներկայացն մ: Պատկերացրեք հինգ տասնյակ
տարիներ և ﬔր աղբավայրերը ամբողջովին զբաղեցված կլինեն նրանցով:
Պլաստիկ ապրանքները պար նակ մ են ﬖասակար քիﬕական նյ թեր: Դրանք ներառ մ են կադﬕ մ,
կապար, արհեստական գ նավորող,
պլաստիկացնող և կայ նացնող նյ թեր:
Սրանց ﬕ մասը հայտնի են որպես
վտանգավոր նյ թեր և ներկայ մս չեն
արտադրվ մ, իսկ մյ ս, առավել
թ նավորները թերևս հեռացվ մ են
աղբավայրեր և լող մ oվկիանոսներ մ` աղտոտող նյ թերը տարածելով շրջակա ﬕջավայր: Դրանք
աղբավայրերից կարող են հոսել
ստորգետնյա ջրեր և կենդանիների և
մարդ համար առողջական ռիսկեր
պատճառել:

Վերամշակված պլաստիկն օգտակար է. այն կարելի է գտնել տարբեր
անհավանական տեղեր մ, այդ թվ մ գորգագործ թյան, թենիսի
գնդակների փափկածածկ յթ մ, խոզանակներ մ, հագ ստի, կապի
ﬕջոցների, կոյ ղատար խողովակների և այլնի ﬔջ: Այն նաև
պար նակ մ է յ ղեր, որոնք կարող են վերամշակվել և կրկնակի
օգտագործվել որպես հանածո վառելիք: Ստորև ներկայացված են այն
դրդապատճառները, թե ինչ պետք է վերամշակել պլաստիկ տարաները:
Պլաստիկի վերամշակ մը լավ գաղափար է: Այն լավ է շրջակա ﬕջավայրի, դրական էներգախնայող թյան, մարդ և կենդանիների
առողջ թյան համար: Այսպիսով հաջորդ անգամ գազավորված ըմպելիք կամ ջ ր գնելիս այն պարզապես ﬕ գցեք աղբարկղ, այն վերամշակեք և ծառայ թյ ն մատ ցեք շրջակա ﬕջավայրի համար:
Աﬔն անգամ շշալցված ջրեր գնելիս նման վերաբերմ նք ց ցաբերելիս դ ք «ﬔծ փոփոխ թյան» ﬔջ կ նենաք ձեր մասնաբաժինը:
Գեոթիﬓ, օրինակ, աջակց մ է «Թափոնից հ շանվեր» Ծրագիրը
Ջերմ կ մ, որտեղ պոլիէթիլենային տոպրակներից ստան մ են զարմանալի գործեր-պայ սակներ, հագ ստ, աքսես արներ:

²ìºÈÆ Ø²øàôð Ð²Ø²ÚÜøÜºð
Ê»É³óÇ ½³ñ·³óáõÙ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ
¶ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ
ÏÇñ³éáõÙ »Ý ïáõñÇ½ÙÇ Ý³¨ ³·ñá ¨ ¿Ïá ï»ë³ÏÝ»ñÁ: ºñÏáõ ¹»åù»ñáõÙ ¿É
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿ Ù³ïáõó»Éª ÁÝÓ»é»Éáí ·Çß»ñ³Ï³óÇ ¨
Ý³Ë³×³ßÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: ²·ñáïáõñÇ½ÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³Ý³ëÝ³å³Ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ, ÇëÏ
¿ÏáïáõñÇ½ÙÁ` í³ÛñÇ µÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ, ³í³Ý¹³Ï³Ý
½µ³ÕÙáõÝùÝ»ñ, áñáÝù »Ý ÓÏÝáñëáõÃÛáõÝ, áñë` ³é³Ýó µÝáõÃÛ³Ý íñ³
µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý: Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³É: ²Ûëûñ ½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý ï»ëÝ»É ·ÛáõÕÇ µÝ³Ï³Ý É³Ý¹ß³ýïÝ»ñ, áñáÝó ÷á÷áËáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ ïíÛ³É Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ íï³Ý·íáõÙ ¿:
¶Ý»Ýù ï»Õ³Ï³Ý ³åñ³Ýù ¨ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù
Þ³ï ï»Õ³Ï³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ýå³ëïáõÙ »Ý ·ÛáõÕ³ïÁÝï»ë³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇÝ` Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí "ï»Õ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ"
óáõó³Ñ³Ý¹»ë – í³×³éùÝ»ñ, ï³ñ»Ï³Ý ÷³é³ïáÝÝ»ñª ³Û¹åÇëáí Ï³ñ»íáñ»Éáí ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³ ½³ñ·³óáõÙÁ ¨ ¹»ñÁ: ä»ï³Ï³Ý ¨
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ý»ñ¹ñáõÙÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ
³Ûë ·áñÍáõÙ` ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáóáí: Þ³ï é»ëïáñ³ÝÝ»ñ ¨ Ë³ÝáõÃÝ»ñ ·Ý³Éáí ³í»ÉÇ ß³ï
»Ý Ó»éù µ»ñáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ ¨ ëÝáõÝ¹:
Î³Ý³ã ÷áÕáóÝ»ñ, ÷áÕáó³ÛÇÝ É³Ý¹ß³ýïÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ
“Î³Ý³ã ÷áÕáóÝ»ñ" ³é³çÝ³Ñ»ñÃ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
µ³ñ»É³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ áõÝÇ ³ÛÉ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ñ³Ñ»ïÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙÁ, ÑáÕ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ µÇáýÇÉïñ³óÇ³Ý, çñÇ áñ³ÏÇ,
û¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ¨ áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙÁ, Ï³Ý³ã ï³ÝÇùÝ»ñÁ,
³ÝÓñ¨³çñ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ ¨ Ñ³í³ù³ñ³ÝÝ»ñÁ, çñÇó Ù³ùáõñ Ù³ÛÃ»ñÁ
í³ÛñÁ ¹³ñÓÝáõÙ »Ù ³é³í»É ï»ë³ñÅ³Ý, áñÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ïñ³ÝëåáñïÇ
³å³Ñáí ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ ¨ »ñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝ Ñ»Í³ÝÇíÝ»ñáí:

¶ÚàôÔ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÜºðàôØ ´Ü²ä²Ðä²Ü²Î²Ü
ÊÜ¸ÆðÜºð
ÊÙ»Éáõ ³Ýíï³Ý· çáõñ
ÊÙ»Éáõ Ñ³Ù³ñ åÇï³ÝÇ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ çáõñÁ, áñÁ ½»ñÍ ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñáõóÇãÝ»ñÇó ¨ ³ÕïáïÇãÝ»ñÇó: âÙß³Ïí³Í Ï³Ù áã å³ïß³× Ùß³Ïí³Í çáõñÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ï×³é ¹³éÝ³É Ù³ñ¹Ï³Ýó ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ë` »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ ï³ñ»óÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ø³ÝÇ áñ
µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç åñáó»ëÝ»ñÁ ß³ÕÏ³åí³Í »Ý, íï³Ý·³íáñ Ï³Ù ÃáõÝ³íáñ
ÝÛáõÃ»ñÁ ³ÝóÝ»Éáí ëïáñ·»ïÝÛ³ çñ»ñ, Ï³ñáÕ »Ý ³Õïáï»É ËÙ»Éáõ çáõñÁ:
ÎáÛáõÕ³çñÇ ³ñï³Ñáëù
ÎáÛáõÕ³çñ»ñÇ Ñ»ï ß÷Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ð»å³ïÇï ²-Ý Ï³ñáÕ ¿ ·ÉáõË
µ³ñÓñ³óÝ»É, »ñµ ³Û¹ ß÷Ù³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ÏáÛáõÕ³çáõñÁ ³ÝóÝÇ µ»ñ³ÝÇ
Ëáéáã: ²ÕµÇ Ñ»é³óÙ³Ý ×ß·ñÇï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨ ·ñ³·»ï ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ýå³ëïáõÙ »Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý
Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ:

²Õµ³í³Ûñ»ñ
¶ÛáõÕ»ñÇ ³Õµ³í³Ûñ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ã»Ý ¨ íï³Ý·
»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ:Üñ³Ýù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý
íï³Ý·³íáñ ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ
»Ý Ñ³ÛïÝí»É ËÙ»Éáõ çñÇ Ù»ç:
ì»ñçÇÝÝ»ñÇë Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ ÏÝå³ëïÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ: Ð³ÝñáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ³Õµ³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ áõÝÇ:

ú¹Ç ³ÕïáïáõÙ
¶»Ý»ñ³ïáñÝ»ñÇó, Ù»ù»Ý³Ý»ñÇó,
í³é³ñ³ÝÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áÙ³ÕµÇ Ï³Ù ³Ýí³¹áÕÇ ³ÛñáõÙÇó
³é³ç³ó³Í û¹Á å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝù ÃáõÝ³íáñ »Ý Ï³Ù íï³Ý·³íáñ Ï»Ý¹³ÝÇ
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³Ù³ñ:

¶»áÃÇÙ ö´À
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 37
Ð»é.ª +374 10 54 6037
ü³ùëª +374 10 58 6037
ºñ¨³Ý, 0010, Ð³Û³ëï³Ý
www.geoteam.am

